
ENCONTRO DE PROFESSORES 

Alguns professores do nosso polo participaram num encontro pro-
movido pela Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais. Deste 
modo, tomaram conhecimento das várias atividades a desenvolver 
por aquela instituição ao longo do ano letivo, quer para professores 
e alunos, quer para o público em geral.

DIA MUNDIAL DA MÚSICA 

Conscientes da importância da música para o crescimento e de-
senvolvimento harmonioso dos jovens, assinalámos o Dia Mundial 
da Música através de um ciclo de música, do qual fizeram parte 
a música clássica, o jazz, o rock, a música Celta e a música dos 
anos 80.

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

Durante a manhã houve uma sessão de medição de massa gorda, 
de pesagem e aconselhamento alimentar, promovida pelo profes-
sor de Educação e à tarde a química invadiu a cozinha com a 
colaboração da professora Isabel Domingues. Ainda houve uma 
palestra e um workshop sobre comida saudável e oferta de maçãs 
e peras a toda a comunidade escolar.

VISITA DE ESTUDO ÀS OFICINAS DE MATERIAL AERONAUTICO

Os alunos do 2.º e 3.ºs anos do curso de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações, turmas 361 e 333, 
realizaram uma visita de estudo às Oficinas de Material Aeronáutico, em Alverca, que permitiu conhecer as in-
stalações, os laboratórios e os trabalhos desenvolvidos na manutenção, reparação, instalação e calibração de 
Aviônicos, equipamentos Eletrónicos e de Telecomunicações existentes a bordo dos aviões.

VISITA DE ESTUDO AO MUSEU DA PRESIDÊNCIA 

Os alunos de todas as turmas de 3.º ano participaram numa visita de estudo ao Museu da Presidên-
cia, nos dias 9 e dia 10 de outubro, e tiveram oportunidade de contactar e conhecer vários aspetos 
de cerca de um século de História do nosso país.

AUDIÇÕES E APRESENTAÇÃO MUSIC 4ALL  

Estiveram abertas as inscrições para quem quisesse participar no 
grupo de dança Music 4All. 
Dia 14 de outubro foi dia de audições e a adesão foi significativa. O 
grupo apresentou uma performance para toda a comunidade esco-
lar, no dia Mundial da Música.

ENTREGA DE PRÉMIOS ENJOY LIFE

A Olympus promoveu o passatempo “Enjoy Life” para que os par-
ticipantes no workshop aplicassem os conhecimentos adquiridos 
e retratassem o verão através de uma fotografia. Foram apuradas 
10 fotografias finalistas e os vencedores foram conhecidos no dia 
9 de outubro, no auditório Brazão Farinha.
Os trabalhos apresentados revelaram bom gosto e espírito cria-
tivo.

RENOVAÇÃO DE ESPAÇOS 

Estamos a proceder à remodelação do laboratório de Design, no âm-
bito da disciplina de Materiais e Tecnologias, com inspiração no projeto 
da turma 326, do Curso de Técnico de Design.
Todos os trabalhos desenvolvidos, desde a pintura ao desenho, têm 
contado com a ajuda dos alunos daquela turma, orientados pelas pro-
fessoras Susana Dores e Sónia Santos.

Vai acontecer no próximo mês

• Dia das Bibliotecas Escolares
• Comemoração do Halloween
• Recolha de agasalhos no Dia de 
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• Ação YORN
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